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1 Inledning 

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft som bland annat innebar att det i 
varje län har det inrättats en ny regional kollektivtrafikmyndighet l Västmanland är det 
Landstinget som har ensamt ansvar och utgör den nya kollektivtrafikmyndigheten. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjn ingsprogram 
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och i det nu gällande programmet," Trafik
försörjningsprogram för kollektivtrafik" från år 2012, har fem överg ripande mål för 
kollektivtrafiken formulerats. 

De övergripande målen är att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för: 

• Tillgänglighet för en väl fungerande arbetsmarknad 

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

• Långsiktigt hållbart resande 

• Säker resa 

• Enkel och attraktiv resa 

En utmaning för myndigheten är att på bästa sätt förena dessa mål, av vil ka en del kan 
stå i konflikt med varandra. Exempelvis kan målet om tillgänglighet innebära linjer med 
stor geografisk yttäckning vilket i sin tur innebär linjer med många stopp och låg 
medelhastighet. Detta kan då stå i konflikt med målen attraktiv resa och hållbart resande, 
som nås genom snabba och effektiva resmöjligheter för att uppnå en hög marknadsandel 
för kollektivtrafiken. 

l december 2012 fick Sweco i uppdrag av Landstinget Västmanland att se över 
tätortstrafiken i sex orter i Västmanland. Detta PM redovisar resultatet av utredningen 
avseende Sala tätort. 

1.1 Mål, syfte och avgränsningar med utredningen 

Det övergripande målet för denna utredning är att komma med förslag till utveckling av 
tätortstrafiken som kan bidra till att nå de i kollektivtrafikprogrammet uppsatta målen. 
Uppdraget syftar dels till att skapa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken, vilket kan bidra 
till att minska antalet sjukresor och resor med färdtjänst, dels till att åstadkomma en 
kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen och därmed vara attraktiv för arbetsresor och 
övrigt vardagsresande. Uppdraget avser tätortstrafik i centralorten Sala. Regional- och 
kommunal trafik behandlas där samordning med tätortstrafiken är möjlig . 
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1.2 Projektorganisation 

Jakob Klasander 
Roland Petersson 
Emelie Larsson 
Jack Lu 

Projektledare, Landstinget Västmanland 
Uppdragsledare, Sweco 
Utredare, Sweco 
Utredare, Sweco 

Under utredningens gång har kontakter tagits med berörda kommuner och entreprenörer. 
Tidigt i projektet bjöds representanter från de sex kommunerna in till ett förankringsmöte. 
På mötet informerades om uppdraget och kommunerna fick möjlighet att komma med 
inspel till utredningen. 
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2 Underlag 

2.1 Befolkning 

Sala kommun har cirka 21 500 invånare (SCB, 2011 ), varav drygt 12 000 bor i tätorten 
(SCB, 201 0). Antalet boende är störst i områdena Akra, Centrum och Kungsängen. Det 
är även här och i området söder om järnvägsstationen som andelen invånare över 65 år 
är störst (Figur 1). Cirka 25 procent av tätortsbefolkningen är över 65 år. 

Utbyggnadsplaner f inns främst i Ängshagen men även kring Måns Ols, Arnebo och 
Styrars. 

... · •.• 
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Figur 1-:-Boende och åldersfördelning över Sala tätort på nyckelkodsnivå 2011. 
Nyckelkodsområden med mindre än 10 invånare redovisas ej. (Källa: SCB, bearbetad av SWECO) 
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2.2 Målpunkter 

Inom tätorten finns fem grundskolor och gymnasieskolan Kungsängsgymnasiet med cirka 
1000 elever. Drygt 100 elever pendlar till Kungsängsgymnasiet från andra kommuner. 

Salas kommersiella service är koncentrerad till centrum, där gallerian Sala torg utgör en 
viktig mötesplats. De stora livsmedelsbutikerna ligger dock utanför centrum. 
Västmanlands sjukhus Sala och vårdcentralen är belägna intill Sala station. 
Kriminalvårdsanstalten Salberga ligger väster om centrum och i norra delen av orten 
ligger Rättpsykiatri Västmanland . Inom tätortens gränser finns fem seniorboenden. 

Täljestenen är ortens kulturkvarter med bland annat bibliotek, museum och cafe. Även 
församlingshemmet Mikaelsgården vid Kristina kyrka och Folkets hus är viktiga 
mötesplatser, speciellt för den äldre befolkningen. l Mån-Oisområdet f inns badplats, 
restaurang och cafe som lockar både invånare och tillfälliga besökare. l Lärkans 
sportcenter finns idrottshall, simhall, fotbollsplan och friidrottanläggning. 

Sala silvergruva är ortens största turistmål med cirka 75 000 besökare varje år. 

Målpunkterna inom orten ligger väldigt utspridda, vilket framgår i Figur 2. 

•• ••• ....... o 1 000 

.. ..... ... 

Figur 2. Viktiga målpunkter inom centralorten Safa. 
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2.3 Arbetsmarknad 

Salas arbetsmarknadsområde inkluderar tätorterna Sala, Västerfärnebo, Salbohed, 
Möklinta, Kumla kyrkby, Ransta, Sätra brunn och Heby. Enligt " Trafikförsörjningsprogram 
för kollektivtrafik" från år 2012 bedömer Sala kommun att tågtrafiken mellan Sala och 
Uppsala bör utökas. 

Sala är en utpendlingsort med nästan dubbelt så många utpendlare som inpendlare 
(Figur 3). Av kommunens invånare arbetspendlar cirka 3 800 till någon annan kommun, 
huvudsakligen till Västerås, men även Heby, Avesta, Uppsala och Stockholm. Cirka 1800 
personer arbetspendlar till Sala kommun, främst från Västerås och Heby. l Figur 3 nedan 
redovisas de dominerande pendlingsströmmarna till och från Sala kommun. (SCB, 2011) 

medjebacken 

Uppsala 

Figur 3. Pendlingsströmmar till och från Sala kommun. Förvärvsarbetande över 16 år, år 2011. Här 
redovisas pendlingsströmmar större än 30 personer. (Källa: SCB 2011, bearbetad av SWECO) 

Den största näringsgrenen i Sala är vård och omsorg, där många arbetstillfällen finns på 
ortens äldreboenden, kriminalvårdsanstalten, sjukhuset, vårdcentralen eller inom 
rättspsykiatrin. Dessa arbetstillfällen är lokaliserade till olika platser på orten. Sala har 
även många mindre industriverksamheter som främst är lokaliserade till områdena Nybo 
och Fridhem. 
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3 Dagens kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i Sala tätort består av tätortstrafik, landsbygdstrafik, regional 
stambusstrafik och tågtrafik. Tätortstrafiken utgörs av två servicelinjer som trafikerar inom 
tätortens gränser. Landsbygdstrafiken trafikerar inom kommunens gränser, mellan 
kommunens yttre delar in till huvudorten. Den regionala slombusstrafiken går mellan 
kommunerna, oftast mellan större tätorter. 

Kollektivtrafiken i Sala är främst utformad för att ge arbets- och stud iependla re möj lighet 
att ta sig mellan kommunens mindre orter och Sala tätort, med anslutning till tågtrafiken 
vid Sala station. Inom tätorten kan invånarna med buss ta sig mellan de f lesta 
målpunkterna och bostadsområdena på vardagar, och till viss del även på lördagar. 

Vid Sala Resecentrum eftersträvas samordning mellan tåg, stombusstrafik, 
landsbygdstrafik och tätortstrafik. 

3.1 Tätortstrafik 

Tätortstrafiken utgörs av två linjer som går under benämningarna Silverlinjen och Sala 
Silvergruva. För tidtabeller, se Bilaga 1. 

Silverlinjen binder samman de västra och södra stadsdelarna med centrum och trafikeras 
kl. 07-15.30 med en tur per timma under vardagar. Linjen har totalt 33 hållplatser på 
sträckan Skuggan - Angshagen. En enkeltur tar mellan 27-30 minuter beroende på 
riktning . l riktning mot Ängshagen trafikeras linjens västra slinga och i motsatt riktning 
trafikeras den östra slingan (Figur 4). På lördagar finns två turer som måste förbeställas 
senast 60 minuter innan avresa. För närvarande trafikeras linjen med en mindre 
biogasdriven låggolvsbuss. 

Tidigare hade Silverlinjen längre trafikeringstider vilket togs bort på grund av 
besparingskrav. 

önskemål från äldre är att Silverlinjen skall trafikera senare under eftermiddagen då 
många aktiviterer slutar efter att sista turen har gått. 

Under sommaren trafikeras sträckan Sala resecentrum - Sala Silvergruva av den 
anropsstyrda direktlinjen Sala Silvergruva. Linjen trafikeras med två dubbelturer per 
vardag och en dubbeltur under lördagar och söndagar. 

Landstinget Västmanland samlar resandestatistik gällande bland annat antal påstigande 
per tur i databasen Qlikview. Uttag ur Qlikview visar att Silverlinjen hade cirka 11 500 
påstigande under 2012. Sala Silvergruva hade drygt 100 påstigande under 2012. 

En enkelresa med Silverlinjen kostar 1 O kr och gäller i 180 minuter, dock inte vid 
övergång till annan kollektivtrafik . Många av resenärerna utnyttjar denna övergångstid för 
sin återresa. Vid övergång till annan kollektivtrafik gäller ordinarie taxa. För linjen Sala 
Silvergruva är det ordinarie priser som gäller, det vill säga 22 kr för vuxna och 1 O kr för 
skolungdomar. Resan betalas med SMS eller VLs kort. 

10 (22) 

RA PPORT 
2013-03-15 

LTV TÄTORTSTRAFI K l VL 



SWECO~ 

l Figur 4 redovisas tätortslinjerna tillsammans med cirklar som motsvarar 200- och 400 
meters gångavstånd runt varje hållplats 1. 400 meter brukar anses som acceptabelt 
gångavstånd till närmaste hållplats vilket motsvarar cirka fem minuters rask promenad. 
För äldre och funktionshindrade är kortare avstånd att föredra. 

... ... · ... 

:··.·· 

····. .. o 
--: 

meter 

l 

Figur 4. Tätortstrafiken i Sala utgörs av Silverlinjen . Den inre cirkeln motsvarar 200meters 
gångavstånd och den yttre cirkeln 400 meters gångavstånd till hållplats. Hållplatsen Sala 
Silvergruva trafikeras inte av Silverlinjen. 

3.2 Landsbygdstrafik 

1000 

Sala tätort trafikeras av landsbygdslinjerna 60-65 och 461 . Landsbygdslinjernas primära 
syfte är skolresor vilket innebär att tidtabellerna i hög utsträckning är anpassade efter 
skoltider. 

• Linjerna 60 - 65 fungerar som länkar mellan flera orter i kommunen och Sala. 
Linjerna är anpassade efter skoltider samt tåg- och bussanslutningar i Sala. 

• Linje 461 , Sala - Västerfärnebo- Västerbykil, trafikerar med ett fåtal tu rer under 
skoldagar. 

1 En faktor på 1.3 har använts för att omvandla fågelväg till verkligt gångavstånd, då 
gångavståndet påverkas av bebyggelse, topografi och infrastruktur. 
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3.3 stambusstrafik 

Sala tätort trafikeras av regionala stambusslinjerna 569/869 och 848. 

• Linje 569/869, Sala- Västerås, trafikeras med 60 minuterstrafik kl. 06-23. 
Trafiken anpassas till arbetstider och regional tåg- och busstrafik. Under lördagar 
och söndagar trafikeras linjen med sex respektive fyra dubbelturer. Linjen 
ankommer till Sala Resecentrum vid oregelbundna tider. Linje 869 trafikerar Sala 
-Västerås utan hållplatsstopp med en riktad högtrafiktur morgon och 
eftermiddag. 

• Linje 848, Sala- Heby- Vänge- Uppsala, är en interregional stamlinje som 
trafikeras av Upplands Länstrafik. Linjen trafikeras kl. 05-01 under vardagar med 
30 minuterstrafik under högrafik. Övrig tid är det 60 minuterstrafik. Under 
lördagar och söndagar trafikeras linjen med 120 minuterstrafik. 

3.4 Tågtrafik 

Sala trafikeras av de nationella linjerna 50 och 52 , och den regionala linjen 56. 

• Linje 50, Borlänge - Sala- Stockholm, trafikeras med 120 minuterstrafik kl. 07-
21 . 

• Linje 52, Sala- Uppsala, trafikeras med 60 minuterstrafik under högtrafik och 
med 120 minuterstrafik övrig tid kl. 05.30-21 .30. 

• Linje 56, Sala -Västerås - Norrköping - Linköping, trafikeras med 60 
minuterstrafik under högtrafik och med 120 minuterstrafik övrig tid kl. 06-21. 

3.5 Färdtjänst (särskild kollektivtrafik) 

Särskilt tillstånd erfordras för att få resa med färdtjänst. En färdtjänstresa få göras inom 
och högst tre mil från kommungränsen. En resa med färdtjänst kostar 1,5 gånger 
busstaxan, dock är lägsta avgiften 30 kronor. 

Enligt kommunen sker de flesta färdtjänstresorna från flerbostadsområden med hög 
andel äldre invånare, såsom Kungsängen, Dalhem, Akra, Jakobsberg, Bryggeriet och 
Turbo. Resorna går i regel till centrum. 
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4 Förslag till framtida tätortstrafik 

Inom Sala tätort är det gång- och cykelavstånd till det mesta vilket innebär att efterfrågan 
på kollektivtrafik är låg. Nuvarande tätortstrafik är främst utformad för att tillgodose 
resbehovet för äldre och andra daglediga personer. Ambitionen att trafikförsörja både 
bostadsområden och viktiga målpunkter har medfört en slingrig och otydlig linjedragning 
för Silverlinjen. 

För att förbättra tätortstrafikens kostnadstäckningsgrad och samtidigt förbättra dess 
yttäckning och trafikeringstider ytterligare, föreslås en anropsstyrd lösn ing för Sala tätort 
liknande den så kallade Arbogamodellen som beskrivs nedan. Då resandet är så pass 
lågt med Silverlinjen kan den med fördel ersättas med anropsstyrd områdestrafik . Den 
anropsstyrda direktlinjen Sala Silvergruva föreslås finnas kvar på samma sätt som idag. 

4.1 Anropsstyrd områdestrafik 

Den anropsstyrda områdestrafiken föreslås trafikera mellan valfria adresser inom Sa!a 
tätort. Förslag på område som kan omfattas av denna trafik framgår av Bilaga 2. 

Med trafikering under helgfria måndagar till fredagar kl. 9.00 och 16.30, samt lördagar 
kl.10.00-14.30 förlängs resmöjligheterna under både lördagar och vardagseftermiddagar. 
På morgonen är det inte längre möjligt att resa före ki.09.00. 

Silverlinjen har i dagsläget tre turer som startar före kl. 09.00 (kl. 07.15, ki.07.43 och 
ki.08.45) . Syftet med turerna kl. 7:15 och 7:43 är att erbjuda skolelever resmöjlighet 
Behovet av dessa turer är störst under vintertid. Dessa turer finns inte med i detta förslag 
till framtida tätortstrafik. Om kommunen vill fortsätta att trafikera dessa turer bör man 
diskutera huruvida de kan vara anropsstyrda. Uttag från Qlikview visar att de två första 
morgonturerna (kl. 07.15 och ki.07.43) hade cirka 850 påstigande under 2012. 

Då trafikeringstiden för den föreslagna anropsstyrda områdestrafiken sträcker sig fram till 
kl. 16.30, finns risk för att det blir stor efterfrågan på trafiken under den sista 
trafikeringstimman då även studie- och arbetspendlare kan tänkas vilja resa. Om 
kommunen särskilt vill anpassa tätortstrafiken för den äldre befolkningen kan man välja 
att låta den anropsstyrda områdestrafiken sluta tidigare på eftermiddagen alternativt att 
endast vara öppen personer som är äldre än 65 år och personer som är 
färdtjänstberättigade. Det senare skulle dock innebära att resten av befolkningen blir utan 
tätortstrafik. 

För att kunna samordna resor i så stor utsträckning som möjligt och på så sätt kunna 
effektivisera ruttplaneringen föreslås att en resa måste förbeställas senast en t imma före 
önskad avresetid. 
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Arbogamodellen 

l Arboga erbjuds anropsstyrd områdestrafik i tätorten under helgfria 
måndagar till lördagar, mellan kl. 9.00 och 15.30. Turen körs av Taxi 
Arboga-Kungsör AB och måste förbeställas senast en halvtimma innan 
resan. Denna tätortstrafik trafikerar mellan valfria adresser inom en radie 
på fyra kilometer från stora Torget i Arboga centrum. En enkelresa kostar 
20 kronor och gäller endast för den resan och går därmed inte att använda 
som övergång till annan kollektivtrafik. Entreprenören har personbilar och 
en buss med plats för upp till åtta personer att tillgå. När det är hög 
efterfrågan på den anropsstyrda trafiken kan det vara svårt att få fordonen 
att räcka till . Resenärerna kan då få vänta en stund på att få resa, men 
enligt entreprenören brukar de flesta resenärerna tycka att det är helt okej. 

Enligt entreprenören Taxi Arboga-Kungsör AB är den anropsstyrda 
områdestrafiken väldigt uppskattad och används främst av äldre personer. 
Dock har det kommit önskemål från en del äldre om att förlänga trafiken på 
eftermiddagen. På senare tid har även andra resenärsgrupper bö~at 
upptäcka denna resmöjlighet Däremot används den anropsstyrda 
områdestrafiken i låg utsträckning för arbetsresor. 

Möjligheten att kunna resa från dörr till dörr attraherar främst personer som har 
svårigheter att resa med den ordinarie linjelagda tätortstrafiken, men som inte har rätt till 
färdtjänst. För att få färdtjänstresenärer att välja den anropsstyrda områdestrafiken kan 
en översyn av reglerna kring färdtjänst vara lämpligt. Exempelvis bör det vara billigare att 
resa med den anropsstyrda områdestrafiken än att resa med färdtjänst. Det är även 
viktigt att det anordnas en beställningscentral av hög kvalitet eller att en redan etablerad 
beställningscentral anlitas. 

En lösning som liknar upplägget med anropsstyrd områdestrafik är anropsstyrd trafik med 
mötesplatser. Den här typen av lösning finns exempelvis i Västerås, Örebro och 
Uddevalla. Om resandet är tillräckligt högt medför mötesplatserna att resorna kan 
samordnas i högre utsträckning genom att det finns färre start- och målpunkter. En 
nackdel är dock att resenärerna inte kan vänta hemma, utan måste ta sig till någon av 
ortens mötesplatser. Gångavståndet till närmaste mötesplats bör inte överstiga200meter 
om målgruppen är äldre och färdtjänstberättigade. Anropsstyrd trafik med mötesplatser 
kräver någon form av avisering/återuppringning som meddelar beräknad hämtningstid 
från den aktuella mötesplatsen. 

l nuläget bedöms det dock vara möjligt att kunna trafikera med anropsstyrd 
områdestrafik, utan mötesplatser, på ett effektivt sätt i Sala tätort. 
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4.2 Förväntat resande 

Hur resandet med kollektivtrafiken inom tätorten påverkas av den föreslagna förändringen 
är svårt att avgöra då det saknas tillräcklig kunskap om resmönster, påstigande per 
hållplats och liknande. Här får i stället göras ett resonemangsmässigt bedömande av 
resandeutvecklingen . 

För att resonera kring resandeutvecklingen för tätortstrafiken i Sala tätort, har följande tre 
orter med anropsstyrd tätortstrafik studerats: Hedemora, Ludvika och Arboga. 
Gemensamt för dessa orter är att de har genomfört en trafikomläggning som inneburit att 
man infört anropsstyrd områdestrafik, som antingen helt ersatt tidigare linjetrafik eller som 
ett komplement (Bilaga 3). 

Den anropsstyrda områdestrafiken i tätorten förväntas attrahera personer som tidigare 
haft svårigheter att resa med den linjelagda tätortstrafiken samt personer som redan 
reser med Silverlinjen. Behovet av färdtjänst bland äldre kommer troligtvis att skjutas upp, 
då den anropsstyrda områdestrafiken ger samma resmöjligheter som för färdtjänst fast till 
en lägre taxa. Viss överflyttning av färdtjänstberättigade resenärer till den anropsstyrda 
tätortstrafiken kan därmed förväntas. 

En ökning av biljettpriset jämfört med dagens Silverlinje från 1 O kr till 20 kr för en 
enkelresa på samma sätt som i Arboga, kommer att påverka resandet. För att bedöma 
hur mycket detta kan komma att påverka resandet har elasticitetstal använts. En 
priselasticitet på exempelvis -0,4 innebär att resandet sjunker med 4 procent om priset 
höjs med 10 procent. Under lågtrafik brukar priselasticiteten kunna uppskattas till -0,4 
vilket innebär en minskning av resandet med nästan 25 procent. Det är även känt att 
fritidsresenärer är mer priskänsliga än arbetsresenärer. Här bör man dock ta i beaktande 
att resenärernas gångtid minskar avsevärt då de kan resa från dörr t il l dörr. För 
gångtidselasticitet brukar -0,3 kunna användas vid överslagsmässiga uppskattningar. 

Med utgångspunkt från antalet resor per invånare och år med den anropsstyrda 
områdestrafiken i Hedemora, Ludvika och Arboga (Bilaga 3) skulle resandet i Sala kunna 
hamna inom spannet 16 000-18 000 påstigande per år. Men med tanke på den 
föreslagna prisökningen är det inte troligt att resandet ökar så pass mycket. Man bör även 
beakta att den anropsstyrda områdestrafiken i både Hedemora och Ludvika har längre 
trafikeringstider än föreslagen trafikering i Sala. 

Uppskattningsvis kommer resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i Sala tätort 
efter trafikomläggningen att uppgå till cirka 13 000 påstigande per år vilket är en ökn ing 
med cirka 13 procent jämfört med idag. För att öka resandet ytterligare är det viktigt med 
andra typer av åtgärder som beskrivs vidare i kapitel 6. 

Styrmedel som kan användas för att reglera resandets volym är taxa, trafikringstid och 
antal fordon i trafik. 
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4.3 Trafikekonomi 

l Arboga har medelkostnaden per år för den anropsstyrda områdestrafiken varierat 
mellan 30 kronor och 49 kronor per resenär sedan införandet år 2002. Medelkostnaden 
per månad har legat på cirka 40 kronor. Den högsta genomsnittskostnaden per månad 
och resenär som varit i Arboga sedan införandet är cirka 63 kronor. 

statistik över kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Arboga v isar att månader 
med lågt antal resenärer har inneburit en högre genomsnittskostnad per resenär. Med 
utgångspunkt härav har en schablonkostnad på 60 konor per resa använts som 
schablonvärde för att uppskatta kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Sala, 
då antalet resor i Sala bedöms bli något färre än i Arboga. Om det går att samordna 
resorna i högre utsträckning minskar kostnaden per resenär. 

Observera att nedanstående kostnadsuppskattning bygger på rådande förutsättningar i 
Arboga gällande trafikeringstider, biljettpris, fordonstyp, lösning för 
beställningsmottagning, samordning av resor och avtal gällande ersättning t ill 
entreprenör. 

Som tidigare nämnts är det förväntade resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i 
Sala cirka 13 000 påstigande per år. Kostnaden för denna traf ik beräknas därmed ti ll 
cirka 534 000 kronor per år (Tabell1). Med samma avtalskonstruktion som i Arboga 
innebär det att ju fler som reser med den anropsstyrda områdestrafiken desto större blir 
den absoluta kostnaden för kommunen. Om resorna kan samordnas i hög grad leder det 
tilllägre kostnad för kommunen . 

Tabell1 . Uppskattad nettokostnad för anropsstyrd områdestrafik i Sala beroende på antalet 
påstigande resenärer. Biljettpris 20 kr/resa (18,9 kr exkl. moms) och en schablonkostnad på 60 
kronor per resa. 

Antal påstigande Uppskattad kostnad 
per år 

10 000 

13 000 

15 000 

20 000 

per år 

411 000 

534 000 

617 000 

822 000 

Den totala kostnaden (underskottet) för den föreslagna trafikeringen uppskattas därmed 
till cirka 534 000 kronor vilket är en minskning med cirka 661 000 kronor jämfört med 
nuvarande tätortstrafik (enligt rambudget för 2013) (Tabell 2). Resandet med den 
anropsstyrda linjen Sala Silvergruva antas vara oförändrat varför underskottet för denna 
linje på 26 000 kronor per år kvarstår. 

Det bör dock påpekas att kostnadsuppskattningen för den anropsstyrda trafiken är 
svårbedömd och att kostnaderna kan bli både högre och lägre än vad som framgår av 
tabellen ovan, beroende på hur resandet utvecklas. 
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Tabell 2. Jämförelse av nettokostnad (underskott) för försfagen trafikering jämfört med nuvarande 
tätortstrafik. Kostnad för nuvarande trafik baseras på rambudget för 2013. Nettokostnad för 
nuvarande anropsstyrd trafik avser Safa Silvergruva och anropsstyrda turer med Sifverfinjen. 

Förväntat Nettokostnad, Nettokostnad, 
Trafik föreslagen 

resande tätortstrafik nuvarande tätortstrafik 

Anropsstyrd 100 26 000 26 000 
linjetrafik 

Anropsstyrd 13 000 534 000 1 195 000 
områdestrafik 

Totalt 13 100 560 000 1 221 000 

4 .3. 1 Samhällsekonomisk nytta 

En lösning med anropsstyrd områdestrafik möjliggör för äldre att bo hemma längre 
samtidigt som behovet av hemtjänst minskar. Det innebär även sänkta kostnader för 
färdtjänst och sjukresor. Detta är en samhällsekonomisk nytta som inte syns i 
kommunens budget. l Hedemora och Ludvika har kostnaden för tätortstrafiken ökat 
markant i och med införandet av anropsstyrd områdestrafik. Kommunerna ser dock 
denna kostnad som en långsiktig investering, då trafiken har bid ragit till bättre 
tillgänglighet, ökad yttäckning samt kundanpassad avresetid. 
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5 Förslag till kompletterande åtgärder 

Att endast genomföra en trafikomläggning är i regel inte tillräckligt för att få fler att resa 
med kollektivtrafiken. Nedan följer exempel på åtgärder och incitament som kan 
genomföras för att öka resandet med föreslagen trafikering . övriga åtgärder är främst 
kopplat kollektivtrafikresandet i stort. 

• Fysiska åtgärder 
l dagsläget bedöms att inga infrastrukturåtgärder krävs för att kunna trafikera 
enligt förslaget i denna utredning. Eventuellt kan enstaka mötesplatsskyltar 
behöva placeras ut på platser där det är svårt att komma fram med ett fordon. 

Antalet hållplatser som behöver underhållas minskas markant i och med att 
anropsstyrd områdestrafik införs. 

• Marknadsföringsinsatser 
Det är vanligt att bilens fördelar och vinster överskattas och att gemene man inte 
är medveten om vilka alternativ kollektivtrafiken ger. Därför är det viktigt att 
informera om de alternativ som finns och om de förändringar som genomförs. 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan tillsammans med kommunen arbeta 
för att sprida kunskap om möjligheterna att resa kollektivt på orten. Exempel på 
aktiviteter: 

Riktad marknadsföring 
Det nya trafikupplägget kan marknadsföras genom affischering vid vårdcentraler, 
pensionärsföreningar, matbutiker och dagverksamhet Information om hur den 
anropsstyrda områdestrafiken fungerar kan skickas ut till den äldre befolkningen. 
Vid beställning av färdtjänst kan även alternativ med anropsstyrd områdestrafik 
föreslås i de fall där det kan vara lämpligt. Ofta är resenärerna omedvetna om 
vilka andra resmöjligheter som finns. 

Kampanjer 
Genomför en tidsbegränsad kampanj för att få nya resenärer att prova på att åka 
med den anropsstyrda områdestrafiken. Det kan exempelvis handla om att 
personer som inte reser kollektivt i dagsläget kan ansöka om ett provåkarkort 
under en begränsad tidsperiod. 

• övriga åtgärder 
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Främja resandet med gång och cykel 
Utveckla ortens gång- och cykelvägnät Vid viktiga målpunker såsom vid Sala 
Resecentrum är det viktigt att tydligt visa cykelns prioritet, till exempel genom att 
placera cykelparkeringarna närmast entreer och förse cykelparkeringarna med 
väderskydd och låsmöjligheter. 
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Etablera bilpool 
Bilpoolsanvändning leder till: 

• Minskning av körsträckor och luftbelastning 

• Ökad användning av kollektivtrafik och cykel 

• Minskat behov av parkeringsplatser. 

SWECO~ 

• Ökad tillgänglighet och bättre ekonomi, i synnerhet för personer som inte har 
råd att ha egen bil. 

• Ökad trafiksäkerhet 

Parkeringspolicy 
Använd parkeringspolicy för att styra användningen av ortens parkeringsplatser 
på kommunal mark. Prioritera platser för eventuella bilpoolsbilar i attraktiva lägen. 

Resepolicy 
Om egen bil används i tjänsten gynnas även bilpendlingen tillifrån arbetet. 
Kommunen kan stötta företag i att ta fram resepolicys för att på så sätt styra 
resandet i tjänsten till andra färdmedel än bil där det är möjligt 
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BILAGA 1 

Tidtabeller för nuvarande tätortstrafik (giltig mellan den 9 december 2012 och 17 august i 
2013). 

Silverlinjen Ängshagen • Sala Resecentrum • Skuggan 
9december 2012 Lo.m 17 augusti 2013 

Dagar. t.I-F M .f M-F M-F M-F M-F M-F M-F L L 
Anmarlmin v v T T 
Angshagen 07.43 09.15 10.15 11 .15 12.15 13.15 14.15 15.15 11.45 
Kungsangsgymnasiet x x x x x x x x x 
Gustav.botgsg .. udl l x x x x x x x x 
Sveagatan l 09.19 10.19 11 .19 12.19 13.19 14.19 15.19 11.49 
Fredstorget l 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 11.52 1322 
Kålgårdsgatan, Coop x x x x x x x x x x 
Fiskartorget x x x x x x x x x x 
Sal<l Resecentrum 07.53 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 12.00 1330 
Sala Resecentrum 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 1330 
Sjukh..,.t Sala x x x x x x x 
Akraokolan 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 1335 
Larkbact<en x x x x x x x 
Skuggan 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 1342 

V) TurenkOtesejiWlderperioden 16jlrli2013to.m 17.augusti 2013. 
T) T uren mliste fOrbesUIIas pA tet 020- 31 20 30 senast 60 min töre avresa. 

Silverlinjen Skuggan - Sala Resecentrum - ÄngshaQen 
9 dcce~ 2012 t.o.m 17 augusti 20l 3 

Dagar. M-F M-F M-F M-F M .f M.f M-F M-F M-F L l 
Anmartmi v v v T T 
Skuggon 07.15 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 11.15 1345 
Larld>acken x x x x x x x x x x 
Aleraskolan 07.21 08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 11.21 13.51 
Sjukhuset Sala 07.24 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 11.24 13.54 
Sala Rutcentrum 07.28 09.00 10.00 11.00 1200 1300 1400 15.00 11.30 14.00 
S1la Resecentrum 07.28 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 11.30 14.00 
Fiskartorget x x x x x x x x x x 
Kålgårdsgatan, Coop x x x x x x x x x x 
Fredstorget OD2 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 11.34 14.04 
JakOO.bergsgården l 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 11 .38 14.08 
Turbo x x x x x x x x x x 
Ängshagen 07.43 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 11.45 14.15 

V) Turen köres ej under perioden 16 jl.l'li2013 to.m 17 augusti 2013. 
T) Turen m!ste forbestaUas ~ tel: 020- 31 20 30 senast 60 min före avresa. 

s a la s i/ve r g rl{6'!9o13lo.m 17 august12013 Sala Si/vergru,'!(.got3rom17august•2013 
Dagar M-F M-F l SoH 
An rnaritning S,T S,T S,T S,T 
Sala Resecentrum 11.05 13.05 11.05 11.05 
Sala Silvergruva 11.15 13.15 11.15 11.15 

S) Turen köres endast under perioden 16 juni 2013 to.m 17 augusti 2013. 
l) Turen miste förll&Siallas på lel: 020 - 31 20 30 senast 60 min före avresa. 
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Dagar. M.f M-F L SoH 
Anmarkning S,T S,T S,T S,T 
Sala Silvergruva 14.45 15.45 14.45 14.45 
Sala Resecentrum 14.55 15.55 14.55 14.55 

S) Turen köres endast under perioden 16 juni 2013 l o.m 17 augusti 2013. 
n Turen måste fOrbestallas ~ tel: 020 · 3120 30 senast60 min fOre avresa. 
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BILAGA2 

Förslag på geografiskt område som kan omfattas av den anropsstyrda områdestrafiken. 
Området kan även beskrivas med hjälp av en radie som utgår från en specifik punkt på 
orten. På grund av ortens form har ett område format som en ell ips valts i det här fallet. 
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BILAGA 3 

Tabellen visar hur resandet med tätortstrafiken har förändrats efter införandet av 
anropsstyrd tätortstrafik i orterna Hedemora, Ludvika och Arboga. 

HEDEMORA LUDVIKA 

Invånare i tätort ca 7 500 ca 14 000 

Andel invånare över 
ca23% ca 24% 

65 år 

Trafik innan 
Två fasta linjer 

Fyra fasta linjer 
omläggning (inkl. Mjukalinjen) 

Påstigande innan 
ca 9 300 (2008) ca 185 000 (2007) 

trafikomläggning: 

Trafik efter 
omläggning 

Tre fasta linjer+ 
Anropsstyrd 
områdestrafik 

anropstyrd 
om rådestrafik 

Påstigande efter 
trafikomläggning 

ca 1 O 000 (2012) ca 213 000 (2011) 
(totalt för 
tätortstrafiken): 

Resandeförändring* 
(totalt för +8% + 15% 
tätortstrafik en): 

Varav resande med 
anropsstyrd ca 1 O 000 (2012) ca 20 000 (2011 ) 
tätortstrafik 

Antal resor/invånare 
och år med den 

1,33 1,43 
anropsstyrda 
tätortstrafiken 

*Resandeförändring från trafikomläggningen tills idag (2012). 
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ARBOGA 

ca 10 000 

ca25 % 

Tre fasta linjer 

ca 4 600 (2002) 

Endast anropstyrd 
områdestrafik direkt 
efter omläggningen. 
Senare 
komplettering med 
en linje. 

ca 15 000 (2012) 

+ 226% 

ca 15 000 (2012) 

1,5 
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Handläggare: 

Peter Backman 
Datum: 
2010-08-06 

Utredning kring ett ev. införande av den s.k. Arbogamodellen i Sala 
(l bilaga) 

Efter diskussioner med Sala kommun vill jag härmed beskriva möjligheterna till en eventuell 
lösning på stadstrafiken fOr Sala liknande den som f.n. utförs i Arboga, nedan kallad 
"Arbogamodellen". 

Beskrivning av Arbogamodellen 
Arbogamodellen utförs i Arboga som en anropsstyrd tätortstrafik under vardagar (mån-fre) mellan 
kl 09.00-15.00. Kunden ringer direkt till entreprenören och beställer sin resa senast en halvtimme 
före den halvtimme man önskar åka. Man kommer på telefon överens med entreprenören om 
önskad avreseplats. Den anropsstyrda tätortstrafiken i Arboga utförs inom en radie av 3 km, 
räknad från torget och täcker på så vis in hela tätorten. Tillgång till handikappsanpassade fordon 
krävs. 

I Arboga erlägger kunderna ett biljettpris på 20 kronor/resa, vilket blir 18,90 kr exkl. moms. 
När trafiken startades användes ett biljettpris på 16 kronor ( 15, l O kr exkl. moms) och priset kan 
användas som ett av tre påtryckningsmedel för att styra resandevolymen. Biljetten som erhålls 
gäller inte som returbiljett elier som övergång till annan kollektivtrafik. 

De tre medlen som används för att kunna påverka resandets volym är (utan inbördes ordning); 
• Biljettpriset- där ett högre biljettpris antas leda till ett minskat resande. 
• Antal fordon i trafik- där passagerares väntetider antas öka desto fårre fordon som finns 

att tillgå. 
• Trafikeringstiden - där tiderna på dygnet som trafiken utförs och antalet timmar den är 

tillgänglig ökar eller minskar resandets volym. 

Utvecklingen av resandet i Arboga har i och med införandet av den ovan beskrivna trafiken 
medfört en resandeökning på ca 400 %, jämfört med de tidigare "traditionella" stadsbusslinjerna 
l, 2, 3 samt 8 från ca 4 600 resenärer/år till nuvarande ca 18 200 resenärer/år. Den förbättrade 
servicen, i form av bättre tillgänglighet och mer kundanpassad avresetid, är troligtvis den största 
faktorn som påverkat resandet i positiv riktning. 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr 

Retortgatan 7 021-470 18 00 021-4701895 5780-7976 85 08 55-8 VLA 19-556191-4051 
721 30 Västerås 
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Arbogas "geografiska" fårutsättningar 
I Arboga ligger tätorten väl centrerad, med i huvudsak en stor arbetsplats i form av Åsby 
industriområde. Stadskärnan har ett gatunät som på ett bra sätt binder ihop stadsdelarna och 
underlättar tillgängligheten och möjligheten till samordning får den anropsstyrda trafiken. Den 
övriga landsortstrafiken (med fullstora linjebussar), forsörjer tämligen väl de olika stadsdelarna 
med trafik under den tid då den anropsstyrda tätortstrafiken inte bedrivs (fåre kl. 09.00 samt efter 
kl. 15.00). Det i sig är ju en forutsättning får att inte helt utesluta möjligheterna till någon form av 
arbetspendling for dem som bor i tätorten. 

Bild l; En radie av 3 km illustrerad med centrum torget Arboga. 

Salas "geografiska" förutsättningar. 
För att kunna beskriva trafikområdet geografiskt används det så kallade Volvokorset, korsningen 
Ringgatan/Rv 70 och Västeråsvägen R v 67, som centralpunkt på en ca 3 kilometers radie. 
Sala är likt Arboga en väl centrerad tätort. Väg och gatunät binder samman stadsdelarna väl. Goda 
möjligheter bör därfår finnas till samordning av en anropsstyrd tätortstrafik. Man kan därfår anta 
att snittresans längd i Sala järnfort med Arboga (får Arboga ca 3 krn/utfård resa) inte skulle öka. 

Bild 2; En radie av 3 km illustrerad med centrum "Volvokorset" 
Korsningen Ringgatan/rv 70 och rv 67. 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro 

Retortgatan 7 021-470 18 00 021-470 18 95 5780-7976 
721 30 Västerås 

Postgiro Org nr 

85 08 55-8 VLA 19-556191-4051 
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Tillgänglighetsanalys. 
Nuvarande Silverlinjen körs med en låggolv stadsbuss i två linjer, västra och södra. Från 
årstidtabellen 2004/2005 är Silverlinjen anpassad, linje- och tidsmässigt, främst till grundskolans 
start och sluttider. Trafik bedrivs från ca klockan 06.00 - 18.00 så att arbets- och skolpendling är 
möjlig. Linjesträckningen täcker väl in de största bostadsområdena. 

Arbogamodellen innebär ökad tillgänglighet och flexibilitet, främst för den del av befolkningen 
som reser mitt på dagen, exempelvis äldre. Det kan dock vara svårt att som resenär veta när du 
kommer fram till ditt resmål, eftersom din resa skall samordnas med andra. 

Vid införande av en anropsstyrd tätortstrafik mellan klockan 09.00 - 15.00 försämras möjligheten 
till arbets- och skolpendling främst for de södra stadsdelarna. 
I dag finns tillgång tilllandsbygdstrafik med linje 61 till/från Styrars och Stampers, och linje 63 
till/från Skuggan och Dalhem som till viss del kan forsörja de västra stadsdelarna. De södra 
stadsdelarna som exempelvis Ängshagen saknar sådan trafik. 

Bild 3; Linjekarta över landsbygdslinjer samt Silverlinjen i Sala. 

Resandevolym och taxa 
Med Silverlinjen utfördes år 2003 ca 25000 resor. Det innebär 2,0 antal resor per invånare och år. 
Vid tidpunkten före införandet av "Arbogamodellen" i Arboga utförde de traditionella 
stadsbusslinjerna ca 4600 resor per år, vilket innebar 0,42 resor per invånare och år. 
Resandeutvecklingen i Arboga efter införande av "Arbogamodellen" redovisas i nedanstående 
diagram. 

Postadress T el e fon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr 
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Resandeutveckling Arboga tätort 
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Bild 4; Resandeutvecklingen i Arboga sedan trafikstart av "Arbogamodellen". 

Biljettpriset är ett av medlen att styra resandevolymen. I och med att kunderna erlägger en avgift 
registreras samtidigt resan i statistiken vilket i sin tur också ligger till grund för fakturaunderlag 
och uppföljning av den trafik som entreprenören säger sig ha utfört. Övriga färdbevis såsom 
pendlar- eller länskort gäller inte heller. 
Entreprenören i Arboga redovisar förutom biljettmaskinstatistiken in rapporter om mellan vilka 
platser resa har beställts. Entreprenörens underlag, innehållande information om utförda kilometer 
och timmar, kontra biljettmaskinens resandestatistikjämförs för att kontrollera entreprenörens 
faktureringsuppgifter. 

I den spekulationskalkyl som bifogas detta brev har jag utgått från det resande som Sala hade år 
2003 på sin stadstrafik och försökt tillämpat den rakt av enligt Arbogamodellen, som en form av 
lägstanivå avseende resandet och slutligen entreprenadersättningen. Jag har utgått från den 
kostnad som vi i Arboga har haft för resandet 

Jag har även utifrån utvecklingen i Arboga gjort en form av "värsta-scenario", där jag har tagit 
hänsyn till en resandeökning på 400% (motsvarande den i Arboga). 

Räknat på 2003 års resande och med Arbogas kostnader/resa. Om man låter kunderna betala ett 
biljettpris på 16 kronor skulle entreprenadersättningen uppgå till ca 872 500 kronor/år. 
Om man låter kunderna betala ett biljettpris på 20 kronor, såsom man gör i Arboga, skulle 
entreprenadersättningen bli ca 777 500 kronor. 

Med det s.k. "värsta-scenariot" skulle motsvarande entreprenadersättning med ett biljettpris på 16 
kronor bli ca 3 490 000 kr/år. 
Om resenärerna skulle erlägga ett biljettpris på 20 kronor/resa skulle ersättningen bli ca 
3 Il O 000 kr/år. 

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr 

Retortgatan 7 021-470 18 00 021-470 18 95 5780-7976 85 08 55-8 VLA 19-556191-4051 
721 30 Västerås 
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Sammanfattning 
Arbogamodellen i Salaskulle innebära ökad tillgänglighet och flexibilitet, främst får den del 
av befolkningen som reser mitt på dagen, exempelvis äldre. 
Arbogamodellen innebär en forsämring for arbets- och skolpendlare, då det övriga linjenätet 
inte täcker upp de olika stadsdelarna tillräckligt väl. 
Det kan vara svårt att som resenär veta när du kommer fram till ditt resmål, eftersom din resa 
skall samordnas med andra. 
Biljetten som erhålls gäller inte som returbiljett eller som övergång till annan kollektivtrafik. 
Övriga fårdbevis såsom pendlar- eller länskort gäller inte heller. 
Det geografiska trafikområdet kan begränsas som en radie på 3 km från en central mittpunkt, 
exempelvis det s.k. "Volvokorset". 
Kostnaden for trafiken är svårbedömd då man inte kan forutsäga resandevolymen. Man kan ej 
heller förutsäga vilken "snittresans" längd blir. 
Resandevolymen kan styras med hjälp av antal fordon i trafik, tiden då trafiken är tillgänglig 
samt av biljettpriset. 
Resandet kommer med all sannolikhet att öka, även om det är ytterst tveksamt att det ökar lika 
mycket som det gjorde i Arboga. 
Krav på bl.a. handikappsanpassade fordon kan och bör ställas. 

Jag ser fram emot kommunens synpunkter på den s.k. Arbogamodellen i Sala. 

Med vänlig hälsning 
V ÄSTMANLANDS LOKAL TRAFIK AB 

Peter Backman 
Trafikplanerare 
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Postgiro Org nr 

85 08 55-8 VLA 19-556191-4051 



Bilaga l; 

FAKTA OM STADSTRAFIKEN I ARBOGA 

• Den nya anropsstyrda tätortstrafiken har medfört att resandet ökat med ca 400% jämfört 
med den tidigare stadslinjetrafiken. 

• Antal invånare i tätorten är ca 11 000 st 
• Den anropsstyrda tätortstrafiken utför ca 18 200 resor/år. 

FAKTA OM STADSTRAFIKEN I SALA 

• Antal invånare i tätorten är ca 12 000 st 
• Dagens tätortstrafik utfOr ca 25 000 resor/år. (Statistik från år 2003) 

SPEKULATION la; 

• Antalet resande bibehålls på en nivå av 25 000 resor/år och kunder erlägger en 
avgift på 20 kr/resa. Med samma förutsättningar som i Arboga skulle det 
medföra en entreprenadersättning enligt nedanstående formeln på; 

(Antal resor x kostnad/resa)- (Antal resor x egenavgift)= Entreprenadersättning 
(25 000 x 50)- (25 000 x 18,90) = 777 500 kronor. 

Om resandet skulle öka/minska kan den beräknade kostnadsutvecklingen utläsas 
av nedanstående diagram; 

Simulerad entreprenadersättning beroende på resandeökning 
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SPEKULATION lb; 

• Antalet resande bibehålls på en nivå av 25 000 resor/år och kunder erlägger en 
avgift på 16 kronor/resa. Med samma förutsättningar som i Arboga skulle det 
medföra en entreprenadersättning enligt nedanstående formeln på; 

Antal resor x kostnad/resa)- (Antal resor x egenavgift)= Entreprenadersättning 
(25 000 x 50)- (25 000 x 15,10) = 872 500 kronor. 

Om resandet skulle öka/minska kan den beräknade kostnadsutvecklingen utläsas 
av nedanstående diagram; 

Simulerad entreprenadersättning beroende på resandeökning 

Cl 2 000 000 r:: 
r:: ... ... 1 500 000 

"C '"' "' f! ~<II'C' 1 000 000 'C! -g :. 
<Il r:: 
m l!! o 500 000 

c. 
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SPEKULATION 2a; 
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• Antalet resande ökar som i Arboga med 400% ("värsta-scenario") från en nivå 
av 25 000 resor/år tilllOO 000 resor/år. Med samma förutsättningar som i 
Arboga och med kunder som erlägger en avgift på 20 kr/resa, skulle det medföra 
en entreprenadersättning enligt ovanstående formeln på; 

(100 000 x 50)- (100 000 x 18,90) = 3 110 000 kronor. 

SPEKULATION 2b; 

• Antalet resande ökar som i Arboga med 400% ("värsta-scenario") från en nivå 
av 25 000 resor/år tilltOO OOOresor/år. Med samma förutsättningar som i Arboga 
och kunder erlägger en avgift på 16 kronor/resa, skulle det medföra en 
entreprenadersättning enligt ovanstående formeln på; 

(100 000 x 50)- (100 000 x 15,10) = 3 490 000 kronor. 

• Att resandet skulle öka som i Arboga med 400% är högst osannolikt. Ett 
rimligare antagande är att kalkylera med ett scenario på ca 50 000 resor/år. 



SPEKULATION 3; 

En "snittresa" i Arboga är ca 3 km och kostar i entreprenadersättning ca 50 kr/resa. 

Om "snittresan" förändras i längd kan man redovisa kostnaden för detta enligt följande 
formel; 

(kr/resa) l km= kr/km 
kr/km x X km = kr/Xkm 

Exempel: 
50 l 3 = 16,67 
16,67 x 3,5 km= 58,35 kr/ 3,5km 

Om "snittresan" skulle öka/minska kan den beräknade kostnadsutvecklingen per km 
utläsas av nedanstående diagram; 

Beräknat snittpris (kr/resa) 
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Om motsvarande snittresas längd i Sala ökar till 3,5 km (f.n. i Arboga 3 km), skulle det 
ge följande resultat; 

Med dagens resande; 25 000 resenärer/år x 58,35 kr/3,5km = 986 250 kr 
Med "värsta scenariot"; 100 000 resenärer/år x 58,35 kr/3,5km = 3 945 000 kr 


